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Τηναπομάκρυνση εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά και την επείγουσα ανάγκη να
συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισήμαναν οι
συγγραφείς Θεόδωρος Πελαγίδης και Μιχάλης Μητσόπουλος κατά την παρουσίαση του βιβλίου
τους «From exit to recovery?», σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε
συνεργασία με το Brookings Institution.
Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σήμερα απ’ ό,τι δύο χρόνια πριν, είπε ο Κεμάλ Ντερβίς, πρώην
υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, που έχει διευθύνει οικονομικά προγράμματα στα Ηνωμένα
Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα. Τόνισε, επίσης, ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάκαμψης
στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα συνέστησε συνέχιση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων.
Υπογράμμισε ακόμα ότι η Ελλάδα δεν θα ανταγωνιστεί με χαμηλά ημερομίσθια, αλλά με
τεχνογνωσία. Παράλληλα, υπαινίχθηκε σαφώς την ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, λέγοντας ότι
σε ένα οικονομικό μπλοκ, όπως η ΕΕ, κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει μόνος του, ούτε η Γερμανία
μακροπρόθεσμα.
Έχουμε ξεπεράσει την οξεία κρίση, κανείς δεν σκέφτεται πια ότι θα πεθάνει το ευρώ, αλλά η
κοινωνική κατάσταση είναι ιδιαιτέρως άσχημη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία, σημείωσε
ο Ισπανός πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιοζέπ
Μπορέλ. Πιστεύω, πρόσθεσε, ότι υπάρχει μια αδυναμία της ανάκαμψης να φτάσει στην κοινωνία.
Επισήμανε ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ήταν τιμωρητική, ότι «η
τρόικα βρήκε στους Έλληνες τον τέλειο ένοχο». Είχε ένα μερίδιο ευθύνης, αλλά αν θέλουμε να
ξεπεραστεί η κρίση πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη στην ευρωζώνη, υπογράμμισε.
Μάλιστα, αναρωτήθηκε γιατί αυτό που είπε ο Μάριο Ντράγκι το 2012, ότι «θα κάνω τα πάντα για
να σωθεί το ευρώ», δεν τα είπε ο προκάτοχός του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), Ζαν
Κλοντ Τρισέ, το 2010;
Οι δύο συγγραφείς επέμειναν στις αστοχίες της πολιτικής της τρόικας η οποία, όπως τόνισαν,
επικεντρώθηκε στην αύξηση των φόρων και στις μειώσεις των μισθών, αντί να βάλει ως
προτεραιότητα τις μεταρρυθμίσεις, «επιτρέποντας έτσι στις κλεπτοκρατικές ομάδες
συμφερόντων(vikings) να απομυζούν το δημόσιο χρήμα προς ίδιον όφελος, να συνεχίζεται η
σπατάλη και να αυξάνει η ανεργία».
Ο κ. Πελαγίδης, καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, εξέφρασε την
ανησυχία ότι οι ρυθμοί των μεταρρυθμίσεων έχουν πέσει το 2014 και τόνισε ότι πρέπει να γίνουν
θεσμικές αλλαγές στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, στην αγορά προϊόντων, παντού.
Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη της καινοτομίας από ερευνητικά κέντρα, χρειάζεται
ποιοτική έρευνα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα με τον

επιχειρηματικό κόσμο, σημείωσε ο έτερος συγγραφέας, κ. Μητσόπουλος, ο οποίος εργάζεται ως
οικονομολόγος στον ΣΕΒ.
Στο πάνελ συμμετείχαν, επίσης, οι δημοσιογράφοι Κατερίνα Σώκου και Άγγελος Αθανασόπουλος,
ενώ πλην των πολιτικών και οικονομικών παραγόντων παρών ήταν και ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης.
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